
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/424/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 listopada 2017r. 

 
zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Karczew, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania 

organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIX/361/2017 z dnia 21 czerwca 

2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew, jak również gminnym jednostkom 

organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg 

zmienia się § 1 ustęp 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

 „1) rozłożenie spłaty należności cywilnoprawnych na raty może nastąpić na 

maksymalnie 24 raty miesięczne, płatne w terminie płatności bieżących należności z tego 

samego tytułu lub – w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności 

cywilnoprawnych – na koniec każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło udzielenie ulgi;” 

 

 § 2. W pozostałej części Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 21 czerwca 2017 r. pozostaje bez zmian. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z licznymi wnioskami Mieszkańców, w celu umożliwienia rozłożenia na raty spłat 

należności cywilnoprawnych, zasadnym jest zwiększenie ilości rat, na które będzie można 

rozłożyć Mieszkańcom spłaty.  
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